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Una cinquantena de persones, totes vestides de blanc, es van concentrar dissabte 7 d’octubre a la plaça del Pou
davant de l’Ajuntament d’Altafulla per demanar diàleg entre els governs de la Generalitat de Catalunya i l’Estat

Treballar per Altafulla,

www.alt.cat

la nostra majoria
La situació política que viu
Catalunya ha estat el motiu
principal utilitzat pels dos regidors del PDeCAT per justificar la seva marxa del govern
municipal que compartia amb
Alternativa Altafulla (AA) des
de feia any i mig. En primer
lloc volem agrair aquests 18
mesos de treball conjunt en
clau municipal i la lleialtat que
en tot moment han demostrat
per donar suport als projectes
que s’han impulsat en aquest
mandat. La corresponsabilitat
en les àrees que han exercit
els regidors que ara marxen,
algunes de pes com Educació, Acció Social o Turisme,
fa pensar que podrem seguir
comptant amb una majoria en
tot allò que suposi un benefici
per a la ciutadania i per Altafulla.

Lamentem que els punts de
vista de política general puguin condicionar una tasca
municipal. Respectem la decisió del fins ara soci de govern de justificar-se
en el 1-O per marxar encara que no estiguem
d’acord, doncs des d’Alternativa pensem que el
govern municipal està obligat a acatar la legalitat
i fer el possible perquè tothom pugui expressar
lliurement el que consideri. Per aquest motiu els
informes jurídics demanats a les distintes administracions, entre aquestes la Diputació, impedien que el consistori posés urnes i col·legis però,
tal com es va fer el 9-N on tothom va poder votar
en espais diferents sense cap problema ni retret,
també en aquest 1-O tothom, que va voler exercir el seu dret de vot, ho va poder fer. Com Altafulla també van actuar igual ajuntaments com
el Vendrell, Vespella, Tarragona, Roda de Berà,
Salou o Vila-seca, aquests darrers amb alcaldes
de formacions sobiranistes.
Som conscients que el govern municipal va fer
tot el possible perquè la jornada electoral transcorregués amb normalitat i sense cap incident ni
càrrega policial com les que vam veure en altres
municipis propers i al conjunt de Catalunya.
Altafulla va ser un lloc de pau i en declarar-se un
cens universal, van poder votar al nostre municipi, a més dels vilatans i vilatanes d’Altafulla que

que ha comptat amb el
suport de la majoria de
la població en les tres
darreres eleccions municipals.
Per AA aquesta ha de
ser la prioritat al nostre
municipi. Seguir amb
els projectes iniciats i
impulsar-ne de nous en
l’any i mig que resta de
mandat. Les/Els nostres regidors assumeixen les àrees que fins
ara compartien amb
l’anterior soci de govern i estan disposats
a seguir treballant en
benefici del conjunt de
la ciutadania pensi com
pensi a nivell general.

van voler, molts altres de poblacions veïnes i els
de segona residència i cap de setmana de l’àrea
metropolitana de Barcelona. El propi alcalde
Alonso assegurava que per a ell, el 1-O, va ser
un dels dies més llargs i tristos veient les imatges
d’altres llocs i afegia que la feina de la policia
local, els mossos i la serenitat de la ciutadania
van ser decisives. L’alcalde ha titllat la situació
d’estat de shock i una política de terra cremada
d’uns i altres i que la seva responsabilitat era treballar per no engrandir la fractura social i perquè
ningú es senti estrany al seu poble.
Des d’AA seguim reclamant el màxim diàleg possible a les administracions espanyola i catalana
per evitar mals irreparables i demanem seguir
treballant des del govern municipal per la cohesió social de la nostra ciutadania.
Hi ha vida més enllà del procés
Des d’Alternativa volem garantir que, malgrat no
comptar amb una majoria al ple, mantindrem la
mateixa línia d’actuació i dedicació que ha permès seguir transformant Altafulla en aquests
dos darrers mandats encapçalats pels regidors
i regidores d’AA, amb un programa municipal

A tall d’exemple cal
destacar la feina feta i
les previsions en algunes àrees en aquests
mesos. A urbanisme i
via pública s’han asfaltat els carrers Clos del Torrell i Esplanes i properament Miquel Amorós, s’ha aprovat el projecte
d’obres de reforma del Cementiri, l’aprovació
inicial del projecte de la bassa de laminació per
evitar inundacions, el projecte de gimnàs de la
Portalada, el projecte de rehabilitació de la Violeta, la licitació de les obres de la biblioteca i arxiu
municipal o la reforma del parc de la Ronda. En
polítiques de gènere la col·laboració amb l’Ateneu de Dones i l’escola de pares i mares de les
escoles, els tallers per prevenir conflictes com
el bullying. En comerç les jornades gastronòmiques de la garrofa, pioneres a Catalunya, la col·
laboració amb ATECA sobre comerç local, l’èxit
del Pleamar Vintage o la ruta de tapes la Xoixeta.
En esports els preparatius dels Jocs Mediterranis, la inversió de 50 mil euros pels vestidors de
l’Estadi Municipal, la col·laboració amb la cursa de Tardor, el cros del Roquissar o el Nadal
Cup. I després d’un estiu amb més actes festius
i populars aviat s’iniciarà la festa major de Sant
Martí.
En definitiva moltes coses per seguir pensant
que s’ha de seguir treballant per a tots i totes i
que el govern municipal no és una minoria.
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#aixíNo. Ni DUI ni 155. #Parlem
Alternativa porta molt de temps avisant que anem de lo dolent a lo
pitjor i que el Govern del Partit Popular és el principal responsable
de la situació de crisi que vivim per la falta de voluntat política
a un problema polític. Tampoc és menys cert que el 6 i 7 de
setembre al Parlament de Catalunya es va vulnerar l’Estatut i la
Constitució. Entenem que és el moment de parar màquines, hem
d’insistir fins divendres, amb el clam que manifesten les darreres
enquestes: Diàleg, aturar el 155 i la DUI, rebaixar testosterona i
recosir Catalunya.
Recollim part del que va publicar La Vanguardia el diumenge 22
d’octubre perquè serveixi a tothom de reflexió:
“El relat segons el qual Catalunya podia construir un Estat propi
sense cap trauma era fals. (...) La Unió Europea no ofereix cap
suport a la independència catalana. Cap país rellevant del món, ni
tan sols Rússia, està disposat a apostar en aquests moments per la
desestabilització d’Espanya. L’economia catalana ja està patint les
conseqüències del projecte secessionista. Centenars d’empreses

estan traslladant la seva seu social fora de Catalunya. Les comandes
de la indústria cauen i els consums disminueixen. La societat
catalana viu sumida aquests dies a un estrès sense precedents en
les últimes dècades. Hi ha persones que comencen a veure en perill
els seus llocs de treball. Hi ha el risc d’enfrontament civil (...) A aquest
preocupant quadre, se li suma ara la versió més dura que podíem
imaginar l’article 155. Per resoldre la situació, el Govern proposa la
intervenció total de l’autonomia”.
Catalunya no pot estar intervinguda encara que sigui de forma
transitòria. L’aplicació de l’article 155 tal i com es vol aplicar podria
ser inconstitucional. Entenem que les urnes poden ser una forma
de sortir d’aquest atzucac però, en cap cas, resoldre un problema
que necessita de política, negociació i respecte institucional per
anar cap a una reforma de la Constitució i un referèndum pactat.
Des d’Alternativa ja havíem advertit que la manca de diàleg ens
podria dur a situacions indesitjables. És temps d’incertesa i de
revolta, però la resposta ha de ser des de la racionalitat.

Nou cartipàs de l’Ajuntament

Fèlix Alonso suma a les àrees d’Alcaldia, Administració
Pública, Seguretat i Mitjans de Comunicació, l’àrea de
Salut.
Jaume Sánchez afegeix a les àrees d’Activitat Física i
Esport, Comerç i Consum, les regidories d’Educació i
Turisme. I la 2a tinença d’Alcaldia.
Micha Preuss es continuarà fent càrrec de Serveis i

Protecció Civil i afegirà les regidories de Joventut, Acció
Social i Gent Gran
Les altres dues regidores mantenen les àrees que ja
disposaven, Montse Castellarnau continuarà com a
primera tinent d’alcalde i amb Medi Ambient, Participació
ciutadana, Cultura i Festes, així com també Marisa
Méndez-Vigo amb les regidories d’Urbanisme, Via
Pública, Hisenda i Polítiques de gènere.

Una bassa de laminació per evitar
les inundacions al Barri Marítim

Amb l’objectiu de preveure grans
aiguats que provoquen inundacions a Baix a Mar, el ple ha aprovat la construcció d’una bassa de
laminació que tindrà com a finalitat recollir les aigües pluvials en
excés a la Conca de la Rasa. La
bassa tindrà una capacitat d’absorció de 40 mil m3 de l’aigua que
no pot assumir la canalització de
la Rasa. El pressupost és de 442
mil €. La regidora d’urbanisme,
Marisa Méndez-Vigo, assegura
que el projecte és la solució més
adient per evitar les inundacions i
complementa el dipòsit que es va
construir ara fa uns mesos per minimitzar l’efecte de les pluges.

La línia elèctrica de la
urbanització Brises del
Mar renovada.
Per tal de millorar la qualitat del
subministrament elèctric a gairebé
6000 clients d’Altafulla, Torredembarra
i Roda de Berà, la companyia Endesa
ha substituït un cable subterrani
de mitjana tensió a la urbanització
Brises de Mar amb la voluntat de
millorar la qualitat i la continuïtat del
subministrament elèctric.
Amb l’estesa de 390 metres de
cablejat de 25 kV d’última generació
entre dos centres de transformació
dels carrers del Taronger i de l’Alber es
reforça la infraestructura i s’eliminen
els possibles punts crítics.

Altafulla embelleix l’entrada
del poble per Torredembarra

Millores a l’estació
d’Altafulla Tamarit

Renfe operadora, des
de fa un temps, disposa
d’un nou servei de
vigilància que és suma
al que ja fa la nostra
policia local, donant
així més seguretat als
passatgers. Adif en
properes dates ampliarà
el seu servei de neteja.

Amb l’acció de la responsable de Parcs i Jardins
de l’Ajuntament, Montserrat Castellarnau, s’ha
embellit l’entrada del poble per Torredembarra
que ha rebut les dues Flors d’Honor de l’Associació.
L’embelliment està integrat dins de la rotonda del
Puntet, el qual ja estava previst en el programa
de millora de la via pública, tal i com s’ha explicat
agraint l’impuls de l’Associació de Viles Florides.
Aquest espai s’omplirà de plantes autòctones
pròpies del bosc mediterrani i escorça de pi.
En el programa també està previst millorar el
Jardí Josep Sala, inspirat en l’obra del pintor il·
lustre, amb “molts colors i llum” Es preveu que
estigui enllestit a finals d’any.
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S’aprova una moció de
Podem Altafulla sobre la
Renda Garantida Ciutadana
La moció insta al Govern de la Generalitat
i al Departament de Presidència a
rectificar la seva correcció d’errades de
la Llei 14/2017 de la Renda Garantida
de Ciutadania de manera que no es
modifiquin a la baixa les quantitats finals
de la prestació en cap cas.
En lloc de modificar la quantia de l’índex
de Renda de Suficiència de Catalunya,
l’índex emprat com a referència per a la
concessió d’ajuts i subvencions, el Govern
va decidir disminuir la quantitat final de la
prestació, triant l’opció més perjudicial per
a les persones en risc d’exclusió social. En
dades del 2014, la proporció de persones
a Catalunya en situació de risc de pobresa
era del 20,9%; el 29,9% en el cas de
menors.
Informació sobre la RGC:
Telèfon d’atenció: 900 400 012
Web: www.rendagarantida.gencat.cat

Condemnem
la violència de l’1-O
Des d’Alternativa expressem el nostre
rebuig a la intervenció desproporcionada
de les forces de seguretat de l’Estat
contra milers de ciutadanes i ciutadans
que es manifestaven pacíficament
reivindicant el seu lliure exercici de vot.
Per això el ple va aprovar la moció que
vam presentar que demana que es retiri
el dispositiu de la Guàrdia Civil i la Policia
Nacional que encara està a Catalunya.
També expressem la nostra solidaritat
amb totes les persones ferides i el suport
als més de 700 alcaldes i alcaldesses de
Catalunya que estan sent investigats.
Instem al Govern Espanyol perquè obri
un diàleg amb la Generalitat per trobar
solucions que permetin a la ciutadania
decidir el seu futur en un referèndum
pactat.

Llibertat pels presidents de
l’ANC i Òmnium Cultural.
Ens afegim a la reclamació de la
Federació de Municipis de revisar l’acte
judicial de l’Audiència Nacional que ha
posat a la presó a Jordi Sánchez i Jordi
Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium
Cultural, respectivament. A la vegada,
des d’Alternativa, exigim la seva posada
en llibertat de manera immediata doncs
no poden estar en presó preventiva dues
persones que el seu “delicte” ha estat
encapçalar entitats que han convocat
concentracions
i
manifestacions
multitudinàries i pacífiques. En canvi
persones encausades per corrupció o
ja condemnades gaudeixen de la seva
llibertat.

